
Nivå den 2. november 2018

Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 1. november 2018, kl 18:30

Møde 04 – 2018/19 i Laden

Til Stede: IL, NS, RE, LH, BF, TF

Afbud fra: MS, CS

1 Valg af referent

NS

2 Godkendelse af referet

Referat af AB møde godkendt.

Referat AB-møde 111018

3 Godkendelse af dagsordenen

Vi har lagt dagsordenen således at sager, hvor tilstedeværelse af Ejendomskon-

toret er vigtigt ligger først på dagsordenen. Således at efter disse punkter kan

personalet fra Ejendomskontoret forlade mødet.

4 Ejendomskontoret, orientering

• Klistermærker til dørene

mod syd i Laden kommer er bestilt, de vil blive sat op snarest, og plastick-

ublen over låsen bliver sat op samtidigt.

• Udskiftningen af udendørs LED-lamper

er blevet lidt forsinket, starter den 5. november.

• Rengøring i sportshallen

Vi har spurgt kommunen omkring rengøring i sportshallen, men endnu ikke

fået svar.

• Pris på opsætning af el-bimåler i vaskeriet

http://4eren.dk/attachments/article/74/2018_09%20-%20181011.pdf
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Der kan sættes 3 bi-målere op (én på hver maskine) for kr. 8.625. Hvis der

skal én måler op, skal el-tavlen fornys. EK undersøger nu om tavlen alligevel

skal fornys, når vi får nye maskiner i vaskeriet, og til hvilken pris.

• Den ubenyttede telefon i Laden er blevet opsagt, og vil spare os for kr 3.600

om året.

• Vi har ikke skrevet på indkaldelsen til beboermødet, at MS skal vælges som

suppleant, da han ellers ikke er med, når LS vender tilbage efter barselsor-

lov.

• Regnskabet mangler at nogle fordelinger mellem afdelingerne skal slå igen-

nem, hvilket betyder, at vores overskud egentligt skulle være marginalt

større (estimeret kr. 34.000), dette vil blive rettet op i det nuværende regn-

skab, så vi ikke mister noget på det.

• EK meddeler at man nu kan måle på det forbrugte vand til nyttehaverne,

Niverød IV har betalt ca kr. 600 for det, dette vil også blive korrigeret i dette

regnskabsår.

5 Formanden, orientering

• Formanden har været til KAB Konference på Konventum i Helsingør.

Emnerne var beboerdemokrati og frivillige.

– Ulrik Kjær, Syddansk Universitet Uddybende og meget fin oversigt

over demokrati, og de spilleregler der findes i forskellige sammenhæn-

ge, samt en perspektivering til beboerdemokratiet

Ulrik Kjær’s præsentation

– Andreas Kamm, Dansk Flygtningenhjælp Fremragende overblik fra

Andreas Kamm fra Dansk Flygtningehjælp, som satte vores beboerde-

mokrati i relief til resten af den politiske skueplads.

Andreas Kamm’s præsentation

– Frivillige

Rigtige gode eksempler på succesfulde afdelingsbestyrelser, f.eks Rød-

ovre, Glostrup og Lundtoftegade.

Konferencen var rigtig givende, og der er er par ideer, som formanden ger-

ne ser afprøvet her i 4eren.

Der havde været ret meget success med at gøre AB synlige, både ved at

holde bestyrelsesmøder offentligt (i gården), men også ved at have måned-

lige ”spørg om alt” møder i festsalen, hvor beboerne kan komme og tale

med bestyrelsen om alt.
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https://4eren.dk/_doc/2018/nov/Demokrati-UK.pdf
https://4eren.dk/_doc/2018/nov/Frivillig-AK.pdf
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6 Bestyrelsens beretning

Ansvarlig: Formanden.

Formanden fremlægger den beretning, som skal fremlægges den 5. november.

Se beretningen.

7 Regnskabsaflæggelse

Ansvarlig: Formanden.

Formanden præsenterer det regnskab, som fremlægges den 5. november.

Se præsentationen.

8 Mødedatoer i 2019

Afdelingsmøder forslag: 6/3 og 6/11 2019

AB-møder forslag: 10/1, 14/2, 14/3, 11/4, 9/5, 13/6, 8/8, 12/9, 10/10, 14/11

og 12/12

eventuelle ekstraordinære AB-møder den 4/3 og 4/11 (oplæg til beboermøder)

Godkendt.

Vi tager spørgsmål om mødetidspunkt og fællesspisning op på næste møde.

9 Hjemmesiden

Formanden har set på hjemmesiden (og vores IT i al almindelighed), og mener

at vi skal se på et nydesign.

Forslaget godkendt.

10 Laden

10.1 Regnskab

Vi skal have styr på kontraktnumre og indbetalinger, og status på regnskabspro-

gram.

10.2 Restriktioner

Status på lukning af dør mod syd i Laden, se orientering fra administrationen på

side 4.

10.3 Stillingen som Lade administrator

Arbejde på opsætning af stillings annoncen.

11 Udvalgene, orientering

11.1 Råderetsudvalget (NS)

• Forslag til Husorden

Bestyrelsens indstilling skal vedtages, selve husordenen skal godkendes af

afdelingsmødet.

• Vedligeholdelsesreglementet (kun mindre korrektioner, indholdet er lov-
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https:/4eren.dk/_doc/2018/okt/Beretning.pdf
https://4eren.dk/_doc/2018/okt/ABRegnskab.pdf
http://4eren.dk/_doc/2018/aug/husorden.pdf
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bestemt)

• Installationsretten (kun mindre korrektioner, indholdet er lovbestemt)

11.2 Det grønne udvalg (??)

Medlemmer og bestyrelsesansvarlig for Det grønne udvalg. Udsat.

11.3 Redaktionsudvalget (IL)

Beboerblad nummer 4 i år er udgivet, næste blad i december.

11.4 Antenne- og webudvalg (NS)

11.4.1 Møde med YouSee

Medlemmer:

• bestyrelsesansvarlig NS

• LH

• MS

• beboerrepræsentant IFP

Udvalget holdt møde med CN fra YouSee den 17. oktober. YouSee mener,

at vi så småt skal til at planlægge, hvad vi skal gøre, når kontrakten løber

ud i 2020. Det bliver talt om at genbruge COAX-kablingen.

11.4.2 Alternativt internet

Niverød IV har meldt sig som associeret medlem i ”NivåNet”, en forening,

der repræsenterer over 1.100 beboere i Nivå, som vil have et moderne og

velfungerende internet for en rimelig (lav) betaling.

Vi har taget en præliminær kontakt til KC i KAB.

mail sendt til KC. Intet svar indtil nu.

Vi starter med en prækvalifikationsrunde, hvor vi skal have afklaret, om

der er leverandører, som kan leve op til vores betingelser.

• Juridisk frigørelse fra alle restriktionen (omkring internet) fra YouSee.

• Ingen initial investingen af Fredensborg Boligselskab.

• Ingen garanti for antal kunder overfor leverandøren.

• Skal være billigere/hurtigere end de nuværende muligheder.

Beboerne er meget velkommen i en arbejdsgruppe om dette emne.

12 Velkomst af nye lejere

Velkomstmappe, sidst udkommen beboerblad vedlægges. Udarbejdes af IL og

NS.

Udsat
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13 Eventuelt

Mødet forventes at slutte før kl. 22:00

Næste møde 13. december 2018 kl 18:30 i Laden

(Det bedes bemærket, at der er en trykfejl i det sidste beboerblad, som udpe-

ger den 12. december til en tordag, men AB-mødet finder sted torsdag den 13.

december 2018)

side 5 af 6 sider



AB-referat november 2018 Niverød IV

APPENDIKS

Bilag (gældende papirer):

1. Lov om leje af almene boliger (Nr. 228 af 9/3/2016)

2. Lov om almene boliger m.v. (Nr. 1116 af 2/10/2017)

3. Installationsretten (lovbestemt)

4. Vedligeholdelsesreglementet (lovbestemt)

5. Fredensborg Boligselskab, Vedtægter 2016

6. Husorden for Niverød IV

7. Forretningsorden for afdelingsmøder, Niverød IV

8. Forslag til Forretningsorden for afdelingsmøder, Niverød IV

9. AB Forretningsorden september 2018

NS
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http://bl.dk/media/2217542/lov-om-leje-af-almene-boliger-nr-228-2016.pdf
http://bl.dk/media/2217392/lov-nr-1116-om-almene-boliger-2017.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/Installationsretten.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/Vedligeholdelsesreglementet.pdf
http://algon.dk/4eren/static/Vedtaegt2016.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/gyldigHusorden.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/gyldigForretningsordenbeboermoeder.pdf
https://4eren.dk/_doc/2018/nov/forslagafdforr.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/forretningsorden2018september.pdf

	Valg af referent
	Godkendelse af referet
	Godkendelse af dagsordenen
	Ejendomskontoret, orientering
	Formanden, orientering
	Bestyrelsens beretning
	RegnskabsaflÃ¦ggelse
	MÃ¸dedatoer i 2019
	Hjemmesiden
	Laden
	Regnskab
	Restriktioner
	Stillingen som Lade administrator

	Udvalgene, orientering
	RÃ¥deretsudvalget (NS)
	Det grÃ¸nne udvalg (??)
	Redaktionsudvalget (IL)
	Antenne- og webudvalg (NS)
	MÃ¸de med YouSee
	Alternativt internet


	Velkomst af nye lejere
	Eventuelt

